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                   QST de PI4GAZ, PI4GAZ, PI4GAZ 

        Afdelingsstation van de VERON in Gouda, R17, JO22IA 

         Uitgezonden door PA0POS vanuit Haastrecht, JO21JX 

          Om 11.45 uur op 145,475 MHz met RTTY (50 baud) 

               Om +/- 12.45 uur op 3,575 MHz met FEC 

                 Aflevering no.: 328, 2 juni 1996 

---------------------------------------------------------------- 

 

Onderwerpen: Afdelingsnieuws, 40 Ampere voeding (deel 2), A 

pocket noise generator, FT-1000MP, Modificaties aan de AR3000A, 

PC-geheugens, Radio Nederland Wereldomroep, Gezocht door, Gratis 

af te halen. 

 

 

Afdelingsnieuws: 

 

14 juni 1996: Martin van der Pijl, PA0PYL, zal deze avond onze 

gast zijn en ons e.e.a. vertellen over de zelfbouw van een 

pulslader voor NICAD-accu's. Deze pulslader staat ook als bouw- 

project voor de afdelingsleden op het programma. 

 

28 juni 1996: De laatste bijeenkomst voor de vakanties. Deze 

avond staat gepland als onderling QSO. Laat u deze avond niet 

voorbij gaan. Dit is een mooie gelegenheid om afspraken te maken 

op welke QRG('s) we elkaar kunnen aantreffen, tenminste als u uw 

transceiver op vakantie meeneemt. 

 

Alle bijeenkomsten worden gehouden aan de Raam 60-62 te Gouda. 

Aanvang steeds om 20:00 uur. Belangstellenden zijn van harte 

welkom. 

 

 

PAGER-ontvangers: 

 

Henk Vrolijk, PA0HPV heeft op onze laatste bijeenkomst een aantal 

van onze leden voorzien van de door hun bestelde pager ontvan- 

gers. Henk zal op vrijdagavond 28 juni aanwezig zijn om de reste- 

rende bestellingen af te leveren. Tevens heeft hij dan ook de 

SQUELCH-printjes, die de afgelopen bijeenkomst nog niet geleverd 

konden worden. 

Indien U niet in de gelegenheid bent om op 28 juni aanwezig te 

zijn dan kunt u op de volgende twee manieren toch aan de door u 

bestelde pager-ontvangers komen. 

- De bestelde pagers kunnen bij Henk Vrolijk afgehaald worden, na 

telefonische afspraak. Zijn tel. nummer is 010- 4184329. Henk 

zijn adres is Von Weeberlaan 38 in Rotterdam. 

- Ook kunnen de bestellingen opgehaald worden op de bijeenkomsten 

van de VERON afd. Rotterdam. U dient in dit geval ook een af- 

spraak te maken met Henk. 

 

Voor de navolgende mensen staan nog pagers ter beschikking: 

Fons, PE1AAB,   Andre, PA0PSA,   Rob, PB0ANU   Piet, PE1NSW 

Sjaak, PA3EVZ,  Bart,  PA3GGM,   Koen, PE1LNO  Tom,  PA3EZB 

en Fred, PA0TNU. 

 

Indien u uw bestelling niet voor 28 juni heeft opgehaald en u 



niet op 28 juni aanwezig bent of niet op een andere manier heb 

laten blijken van uw verhindering, dan vervalt uw reservering. 

 

Haalt u uw betelling op, betaald u dan wel gepast? 

ontvanger    fl.  7,-- 

ladertje     fl.  2,-- 

SQ-printje   fl.  2,-- 

 

Veel knutsel plezier met de door u betelde pager-ontvangers. 

 

                               Frank, PA3GDW (afdelingssecretaris) 

 

 

40 Ampere voeding: 

 

In het Engelse blad Radcom van 5/96 staat op de blz'n 63 en 64 

staat deel 2 beschreven (deel 1 in Radcom 4/96 blz'n 39 en 40). 

Zoals reeds eerder vermeld betreft het een 13.8 Volt met een duty 

cycle van 100 procent. In deel 2 is een onderdelen opstelling, 

een print layout plus en een onderdelen lijst opgenomen. In het 

artikel worden constructie aanbevelingen gedaan, hoe de voeding 

te testen, te calibreren enz. Meer erover kunt uzelf in het 

Radcom blad lezen. 

 

 

A pocket noise generator: 

 

In het Engelstalige blad Radcom van februari 1996 staat op de blz 

41 een ruisgenerator opgebouwd uit een tiental onderdelen. Goed 

bruikbaar voor VHF doeleinden zoals de 2 m en 70 cm amateurband. 

Het geheel is op een experimenteerboard gemaakt gevoed met een 12 

volt DC is de stroom consumptie zo'n 0,2 milli ampere. 

 

 

FT-1000MP: 

 

Deze top of the line HF-transceiver van het Japanse merk Yaesu is 

reeds in diverse amateur bladen genoemd zijn diverse testberich- 

ten geschreven. Zo kunt u nu ook in het Duitse blad Funk van 4/96 

oop de blz'n 14 t/m 19 een uitgebreid verhaal er over 

lezen. 

 

 

Modificaties aan de AR3000A: 

 

In het Engelstalige blad Ham Radio Today staat in het maart (b- 

lz'n 26 t/m 28) en april nummer van 1996 een artikel, in 2 delen, 

over een modificatie van de AR3000 of A3000A scanner/all coverage 

ontvanger om ook de faciliteit te hebben om WX-SAT (WEFAX) 

ontvangst te kunnen plegen. Zoals (wel/niet) bekend is een IF 

bandbreedte van 30-50 kHz gewenst om goede 'plaatjes' binnen te 

halen. De standaard AR3000 en AR3000A is in de mode NFM te smal 

en in WFM veel te breed. 

 

 

PC-geheugens: 

 

Na de processor vormt het geheugen een van de belangrijkste 



komponenten in een PC. De afgelopen jaren heeft de software zich 

zodanig ontwikkeld dat tegenwoordig ettelijke megabytes noodzake- 

lijk zijn om een operating-system zoals Windows te kunnen draai- 

en. Maar er zijn momenteel zoveel soorten geheugens dat men vaak 

niet meer weet welk type waarvoor gebruikt moet worden. In 

Elektuur van 3/96 staat op de blz'n 66, 67, 68 en 69 een uitge- 

breid artikel over megabytes op enkele vierkante centimeters te 

weten SRAM's, DRAM's, EDO-RAM's, SIMM's, SIPP's. De toegangstij- 

den welke gangbaar zijn en uitleg van e.e.a. 

 

 

Radio Nederland Wereldomroep: 

 

Tijdens vakantie (binnen Europa= Netwerk Europa) luisteren naar 

RNW in de Nederlandse taal op:  

QRG in kHz        Tijd MET     Richting 

 7395 (41 m band)  07:30-       Centraal en West Europa 

 5955 (49 m ,,  )  08:30-          ,, 

 7395 (41 m ,,  )  08:30-          ,, 

 5955 (49 m ,,  )  09:30-          ,, 

 7395 (41 m ,,  )  09:30-          ,, 

 5955 (49 m ,,  )  10:00-          ,, 

 5955 (49 m ,,  )  11:00-          ,, 

 5955 (49 m ,,  )  12:00-          ,, 

 5955 (49 m ,,  )  13:30-          ,, 

 5955 (49 m ,,  )  14:00-          ,, 

 5955 (49 m ,,  )  15:00-          ,, 

 5955 (49 m ,,  )  16:00-          ,, 

 5955 (49 m ,,  )  17:00-          ,, 

 5955 (49 m ,,  )  17:30-          ,, 

 7310 (41 m ,,  )  17:30-          ,, 

 5955 (49 m ,,  )  18:30-          ,, 

 7310 (41 m ,,  )  18:30-          ,, 

 1440 (208 m ,, )  21:30-          ,, 

 7310 (41 m ,,  )  07:30-       Zuidoost-Europa 

 9895 (31 m ,,  )  07:30-          ,, 

11655 (25 m ,,  )  07:30-          ,, 

 9895 (31 m ,,  )  17:00-          ,, 

13700 (22 m ,,  )  17:00-          ,, 

 9895 (31 m ,,  )  17:30-          ,, 

13700 (22 m ,,  )  17:30-          ,, 

 9895 (31 m ,,  )  18:30-          ,, 

13700 (22 m ,,  )  18:30-          ,, 

 5945 (49 m ,,  )  07:30-       Zuidwest-Europa 

 7240 (41 m ,,  )  08:30-          ,, 

 9895 (31 m ,,  )  08:30-          ,, 

11935 (25 m ,,  )  08:30-          ,, 

 7240 (41 m ,,  )  09:30-          ,, 

 9895 (31 m ,,  )  09:30-          ,, 

11935 (25 m ,,  )  09:30-          ,, 

 9895 (31 m ,,  )  10:00-          ,, 

11935 (25 m ,,  )  10:00-          ,,    niet op zaterdag 

 9895 (25 m ,,  )  11:00-          ,, 

11935 (25 m ,,  )  11:00-          ,,    niet op zaterdag 

 9895 (31 m ,,  )  12:00-          ,, 

 9895 (31 m ,,  )  13:30-          ,, 

 9895 (31 m ,,  )  14:00-          ,, 

 9895 (31 m ,,  )  15:00-          ,, 



 9895 (31 m ,,  )  16:00-          ,, 

 9895 (31 m ,,  )  17:00-          ,, 

 9895 (31 m ,,  )  17:30-          ,, 

 9895 (31 m ,,  )  18:30-          ,, 

 6020 (49 m ,,  )  21:30-          ,, 

13700 (22 m ,,  )  12:00-       Zuid-Europa 

13700 (22 m ,,  )  13:30-          ,, 

13700 (22 m ,,  )  14:00-          ,, 

13700 (22 m ,,  )  15:00-          ,, 

13700 (22 m  ,, )  16:00-          ,, 

 

Ook op de Astra 1D is RNW te ontvangen: 

trnspndr freq./polarisatie                        sub audio 

  64     10.935,50 ,, /V- RTL 5 (Luxcrypt) 

                          RWN Nederlands           7.74 MHz        

                       RWN Internationaal       7.92 ,, 

 

Hola Holanda 

Tijdens uw verblijf in Spanje, aan de Costa Blanca, de Costa del 

Sol of op de Canarische eilanden kunt u elke dag het programma 

'Hola Holanda' in FM ontvangen via de lokale radiostations. 

De tijden en frequenties: 

Costa Blanca         15:00-16:00 Radio Benidorm   103.8 MHz 

Costa Blanca         15:00-16:00 Radio Denia       92.5 ,, 

Costa del Sol        15:00-16:00 Onda Cero Radio  101.6 ,, 

Gran Canaria (zuid)  14:00-15:00 Radio Region      98.9 ,, 

Gran Canaria (noord) 14:00-15:00 Radio Ocean       92.1 ,, 

Tenerife             14:00-15:00 Radio Bahia       99.0 ,, 

(ook te ontvangen op La Gomera, El Hierro en La Palma 

 

Sinds 1 juni 1996 kan men ook naar de RNW zomer tv kijken op de 

Astra 1D transponder 53 van 20:00-24:00 uur. 

 

Voor meer info: Radio Nederland Wereldomroep,  

P.O.Box 222,        1200 JG Hilversum, tel:06-8446 (40 cent p/m) 

Witte Kruislaan 55, 1217 AM Hilversum 

 

In de volgende uitzending: 

Radio Nederland Wereldomroep. Tijdens vakantie (buiten Europa= 

Netwerk Europa) luisteren naar RNW in de Nederlandse taal. 

 

 

Gezocht door: 

Martin, PA3DRJ, zoekt voor zijn KF353 een voorfrontdeel. Wie kan 

Martin daaraan helpen? Tel:010 - 422 73 60 

 

Gratis af te halen: 

Ad PE1IQC woont in Schoonhoven en heeft voor de liefhebbers een 

printer tafel incusief opvangbak voor kettingpapier. Deze prin- 

tertafel is   g r a t i s   af te halen. tel:0182 - 38 51 23. 

 

 

Kopij kan worden gestuurd naar P.C. van der Post, Spechtstraat 

18, 2851 VL Haastrecht. Ook kan men via Email een bericht sturen 

naar PC.van.der.Post(at)TechNet.IAF.NL of via packetradio een 

bericht voor PE1NNH achterlaten in de mailbox PI8WNO. 

 

QSL-kaarten van luisteramateurs worden zeer op prijs gesteld en 



uiteraard beantwoord met een PI4GAZ QSL kaart. 

 

Alle zend- en luisteramateurs een prettige zondag gewenst, en 

veel plezier met de hobby. 
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